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Úvod
Dostává se Vám do rukou aktualizovaná verze Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice do roku
2022, klíčový dokument, který orientuje další vývoj města zejména v oblasti hospodářské a sociální.
Návrhy uvedené v dokumentu vycházejí z dohody rozhodujících představitelů života města, a to jak
z veřejného, tak soukromého sektoru, o strategické vizi a prioritních oblastech rozvoje. Zahrnuje
obecné střednědobé priority (programy) rozvoje města, ale i konkrétní opatření (projekty), jejichž
realizace přispěje k naplnění daných priorit a dosažení strategické vize.
Práce na aktualizaci strategického plánu rozvoje města byly zahájeny v červnu 2013. Starosta města
Ing. Josef Jalůvka oslovil 27 nejvýznamnější představitelů institucí a subjektů, které nejvíce ovlivňují
dění ve městě a jejichž rozhodování nebo každodenní výkon práce má dopad na další rozvoj města, a
požádal je o spolupráci v Komisi pro strategický rozvoj (dále jen Komise) - Příloha 1. Úkolem Komise
bylo zaktualizovat ve strukturovaném procesu strategický plán rozvoje města. Komise se sešla celkem
pětkrát. Plán by vypracován ve spolupráci s poradenskou firmou Berman Group s.r.o., která byla
vybrána na základě veřejné soutěže.
V první, analytické, fázi projektu byla zpracována Socioekonomická analýza města Kopřivnice, která
souhrnně charakterizuje dosavadní vývoj a současný stav města ve všech základních sociálněekonomických souvislostech. Analýza identifikovala hlavní problémy/bariéry socioekonomického
rozvoje města a zároveň identifikovala jeho rozvojový potenciál. Socioekonomická analýza je
přiložena k tomuto dokumentu jako Příloha 2.
V první půlce roku 2013 byl souběžně se zpracováním Socioekonomické analýzy proveden mezi 33
významnými podnikatelskými subjekty a zaměstnavateli v Kopřivnici Průzkum podnikatelského
prostředí. Průzkum je materiál založený na pohovorech s majiteli či vrcholovými manažery firem,
které zaměstnávají ve městě lidi a realizují zde své investice. Cílem tohoto šetření bylo zjistit, jak
zaměstnavatelé vnímají podnikatelské klima ve městě, co si myslí o kvalitě služeb, správě a rozvoji
města, jaké problémy považují za nejzávažnější a jaké jsou jejich plány do budoucna. Tento průzkum
zpracovala firma Centrum podnikání a rozvoje s.r.o.
Pomocí této základní báze znalostí provedli členové Komise pro strategický rozvoj na své schůzi 2.
října 2013 revizi prioritních oblastí strategického plánu. Komise se shodla, že budou zachovány čtyři
prioritní rozvojové oblasti plánu - A. “Ekonomika a podnikání“; B. “Doprava, infrastruktura a životní
prostředí“; C. “Image města“ a D. “Sociální zázemí“.
Analytická fáze procesu byla uzavřena v listopadu 2013 zpracováním analýzy SWOT. Analýzu navrhly
k tomuto účelu speciálně vytvořené pracovní subkomise pro vnitřní a vnější analýzu na základě
debaty nad analytickými materiály – Příloha 3. Jedná se o vnitřní charakteristiky města Kopřivnice
rozdělené na silné a slabé stránky a znaky a tendence vnějšího prostředí, které mohou bezprostředně
nebo v blízké budoucnosti ovlivnit další vývoj města a představují z tohoto pohledu pro Kopřivnici
příležitosti nebo naopak hrozby.
V další fázi procesu byla prověřena Strategická vize města Kopřivnice. Strategická vize představuje
jednoduchý a výstižný text, který určuje základní směr dalšího rozvoje města v následujících letech až
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do roku 2022. Tento text je mottem celého strategického plánu a je východiskem pro dílčí plány
v jednotlivých prioritních oblastech. V roce 2007 si město Kopřivnice definovalo strategickou vizi do
roku 2022. Komise dne 11. prosince 2013 vizi prověřila a na základě podrobného posouzení
analytických poznatků ji zpřesnila.
V lednu 2014 byla zahájena návrhová část aktualizace strategického plánu rozvoje města. Pro každou
prioritní oblast byla provedena analýza současného stavu a dosáhlo se konsensu o tom, jaké kroky
musí jednotliví aktéři (samospráva, podniky, vzdělávací a další instituce) učinit, aby nastalo v těchto
oblastech zlepšení. Pracovní skupiny byly složeny z členů Komise, pracovníků Městského úřadu
Kopřivnice, zástupců různých úřadů a institucí, kteří jako specialisté poskytli potřebné znalosti a
zkušenosti. Komise byly realizovány komunitním způsobem a účast byla umožněna všem zájemcům i
z řad obyvatel města a místních částí.
Pracovní skupiny se od ledna do dubna 2014 sešly celkem třikrát a výstupem jejich práce byly
Strategie. Tyto strategie jsou jádrem Strategického plánu města, jsou sestaveny pro každou prioritní
oblast samostatně pomocí dlouhodobých priorit a opatření, kterými má být priorit dosaženo. Ke
každému definovanému opatření jsou uvedeny detailní informace nutné pro jejich realizaci – typové
aktivity, zodpovědnost, termín realizace, finance apod. Každé obsahuje několik typových
aktivit/projektů, které budou postupně připraveny a realizovány. Dílčí projekty jsou uvedeny v příloze
jako seznam projektových fiší, které budou v následujících letech rozpracovány a postupně
realizovány. Každá projektová fiše má svůj projektový list, který je uložen v databázi na odboru
rozvoje města Městského úřadu Kopřivnice.
Strategický plán rozvoje města Kopřivnice byl projednán a schválen Komisí pro strategický rozvoj na
5. jednání dne 10. září 2014.
Úspěch realizace bude záviset na aktivitě a spolupráci jednak členů Komise pro strategický rozvoj a
jednak na ostatních, kteří se budou podílet na realizaci dílčích Strategií jednotlivých prioritních
oblastí. Komise pro strategický rozvoj doporučila, aby řízením realizace plánu byl pověřen Řídící a
monitorovací výbor realizace (ŘMV), ve kterém budou zastoupeny všechny důležité osoby, které se
podílejí na tvorbě strategického plánu jak z veřejného, tak soukromého sektoru.
Průřezově ve všech oblastech využívat spolupráci Město, podnikatelské subjekty, NNO a další klíčové
subjekty, vzájemná pozitivní motivace, společná řešení v různých oblastech, konzultace, případně
finanční participace.
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Strategická vize

Kopřivnice je prosperujícím přívětivým regionálním centrem, přitažlivým pro
občana, investora i návštěvníka.
Svou ekonomickou prosperitu staví na vzdělaných lidech, kvalitním
podnikatelském prostředí, silné automobilové tradici, rozvoji dalších oborů
podnikání a cestovního ruchu.
Je Zdravým městem s atraktivním centrem, širokým rozsahem kvalitních služeb
a bezpečným zázemím pro rostoucí počet obyvatel.

Strategická vize představuje souhrnný text, který popisuje žádoucí situaci, k níž realizace
strategického plánu přispěje. Strategická vize se stává východiskem pro akční plány v jednotlivých
prioritních oblastech. Město Kopřivnice si v roce 2007 definovalo svou strategickou vizi do roku 2022.
Komise pro strategický rozvoj tuto definovanou vizi prověřila a na základě podrobného posouzení
analytických poznatků ji zpřesnila. Strategickou vizi nelze chápat bez souvislostí a potřebného výkladu
jednotlivých slovních spojení. Návrh znění vize vznikl u kulatého stolu z diskuse členů Komise pro
strategický rozvoj města Kopřivnice dne 11. 12. 2013.

Kopřivnice regionální centrum. Vize není formulována izolovaně pouze pro samotné město, ale i pro
území jednotlivých místních částí a území spadající pod jeho správu. Tato území se liší z hlediska
funkčního vztahu k samotnému městu a hlavně svými specifickými potřebami pro další rozvoj.
Přívětivé a přitažlivé město. Tento prvek strategické vize vystihuje roli města jako místa, ve kterém
mají různé cílové skupiny možnost plně se realizovat. Z pohledu stávajících i budoucích občanů
Kopřivnice to znamená nalézt pracovní uplatnění, dostupnost kvalitního vzdělání, které odpovídá
potřebám podnikatelského sektoru a je dostupné různým věkovým skupinám a v neposlední řadě
dostupnost kvalitního bydlení. Podnikatelům chce město nabízet prostředí, ve kterém mají
příležitosti rozvíjet své aktivity, mohou investovat a vytvářet sofistikovaná pracovní místa
v zajímavých oborech zpracovatelského průmyslu i ve službách s vyšší přidanou hodnotou.
Návštěvníkům bude město ve spolupráci s okolními atraktivitami nabízet zajímavý program,
produkty, zážitky a služby, které zvýší jejich zájem zůstat ve městě déle, utratit více, přijet znovu a
také pozitivně referovat o městě a jeho okolí jako o zajímavé lokalitě.
Přitažlivé znamená také pozitivně vnímané město. Vnímání města navenek není vytvářeno pouze
fyzickým vzhledem a chováním jeho obyvatel a institucí. Image města vytváří také prezentace
navenek. Pokud investice do rozvoje města nebudou adekvátně doplněny i snahou o jeho pozitivní
prezentaci a propagaci, může být přínos z realizovaných aktivit nižší. Dlouhodobým cílem tohoto
strategického plánu je změnit mentální asociaci města Kopřivnice jako neatraktivního průmyslového
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města. Pozitivní vnímání města znamená mít takovou strategii prezentace města, aby dobré věci,
které se ve městě dějí a budou dít, jednoznačně převážily nad těmi negativními.
Zdravé město. Kvalitní životní prostředí je důležitým aspektem města, který se prolíná napříč všemi

prioritními oblastmi strategického plánu. Realizací místní Agendy 21 a členstvím v Národní síti
Zdravých měst se Kopřivnice hlásí k principům udržitelného rozvoje. Z tohoto důvodu je pozornost
věnována všem jeho pilířům a je s nimi zacházeno tak, aby se neustále zvyšovala jejich kvalita a
vytvářely podmínky pro spokojený život ve městě.
Město s atraktivním centrem. Obyvatelé Kopřivnice jsou na místo, ve kterém žijí, na jeho rodáky i
tradici spojenou s Tatrou právem hrdí. Na druhou stranu obyvatelům chybí přirozené centrum, které
by jim pomohlo utvářet pocit sounáležitosti s městem a přispívalo ke zdravému patriotismu.
Atraktivní fyzický vzhled také umocňuje pozitivní dojem, který si návštěvníci odnášejí. Nevzhledné
části mají právě opačný dopad. Město bude i na základě svého strategického plánu pokračovat v
regeneraci fyzického vzhledu veřejných prostranství, bude odstraňovat a měnit objekty, které je
hyzdí, a působit na majitele objektů a nájemce prostor, aby alespoň v jejich viditelných částech
zajistili dostatečně reprezentativní vzhled a zajímavou nabídku služeb.
Rostoucí město. Růstová ambice Kopřivnice spočívá ve vytvoření podmínek pro zastavení úbytku
obyvatel a naopak postupné stabilizaci do roku 2022. V následujících letech lze předpokládat změnu
struktury obyvatelstva, celkové stárnutí obyvatel a z toho vyplývající vyšší požadavky na služby a
zázemí ve městě. Město Kopřivnice tyto tendence vnímá a část strategického plánu zaměřuje na
vytváření optimálních podmínek pro tyto změny, včetně infrastruktury, dopravy, pracovních
příležitostí a zlepšujících se podmínek kvality života.
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Vize:Strategického
Kopřivnice je
prosperujícím přívětivým regionálním centrem přitažlivým pro občana,
Mapa
plánu
investora i návštěvníka

Prioritní oblast
Ekonomika a podnikání

Rozvoj MSP: high-tech,
řemesla a služby

Spolupráce s investory
ve městě
“aftercare“

Zvýšit kvalitu a
dostupnost lidských
zdrojů

předpoklad moderní ekonomiky

Infrastruktura pro lepší
průjezdnost a vyšší
bezpečnost dopravy

Prioritní oblast
Sociální zázemí

Prioritní oblast
Image města

Marketing a
propagace

Partnerství pro
cestovní ruch

Komplexní řešení
centrální zóny

Zdravý životní styl a
volný čas

Infrastruktura pro
rozvoj bydlení

Bezpečné prostředí pro
obyvatele

Příznivé klima
a podmínky pro
rodiny

Lepší fyzické
prostředí města

předpoklad přitažlivosti města

Preference veřejné,
cyklistické a pěší dopravy

Rozvoj sociálních
a zdravotních služeb

předpoklad kvality života

Zlepšování životního
prostředí

Energetické úspory

Prioritní oblast Doprava, infrastruktura a životní prostředí / předpoklad vyváženého rozvoje

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Dílčí strategie

Pro prioritní oblasti:

Ekonomika a podnikání
Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Image města
Sociální zázemí
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A. Prioritní oblast Ekonomika a podnikání
Město Kopřivnice patří v okrese Nový Jičín k nejsilnějším hospodářským centrům. Zpracovatelský
průmysl je nosným odvětvím hospodářství a sehrává ve městě tradičně významnou roli. Ve městě
působí řada významných firem z automobilového průmyslu, které nabízejí zaměstnání nejen místním
lidem, ale i řadě dojíždějících. Slabou stránkou/hrozbou je silná orientace na automobilový průmysl,
nižší zájem obyvatel města o podnikání a také struktura služeb nabízených místními drobnými
podnikateli neodpovídá požadavkům obyvatel a návštěvníků města.
Nosným tématem této oblasti jsou také lidské zdroje. Dostupná kvalifikovaná pracovní síla
představuje klíčový faktor pro rozvoj místní ekonomiky, proto se intervence v této oblasti zaměřují
zejména na zkvalitňování vzdělávacího systému ve městě, zvyšování zájmu o technické a
přírodovědné obory, rozvoji znalostí a dovedností u žáků a studentů a celkovému sladění potřeb trhu
práce s nabídkou vzdělávacího systému ve městě.
Priorita A. 1

Malé a střední podnikání

Vytvářet a zlepšovat podmínky pro vznik a rozvoj malých a středních firem ve městě se zaměřením
na obory s vyšší přidanou hodnotou, a také řemesla a služby.
Město chce hledat způsoby jak podpořit MSP, aby se v budoucnu také rozvíjeli a výrazně podíleli na
zaměstnanosti. Tyto způsoby mohou obsahovat jak přímé podněty zahrnující nabídku objektů a
pozemků včetně infrastruktury, poradenství v oblasti ekonomiky, finančních programech a službách
pro podnikání, tak podněty nepřímé řešící např. kvalitu podnikatelského prostředí, dopravy,
infrastruktury či pracovní síly ve městě. Cílem v této oblasti je změnit pasivní postoj mladé a střední
generace k podnikání v pozitivní a postupně vybudovat ve městě nabídku řemesel a služeb, která
zvýší kvalitu života.
Opatření A. 1.1 Pobídkový systém pro MSP
Vytvořit pobídkový systém pro malé a střední podnikatele. Zásady podpory podnikání v Kopřivnici
srozumitelně prezentovat na jednom místě – v oblasti nemovitostí, informační podpory, asistence,
vzdělávání atd.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města
 pravidelné průzkumy - specifikace klíčových potřeb MSP;
 aktualizace databáze MSP ve městě a okolí;
 zpracované zásady podpory podnikání MSP v Kopřivnici
 podnikavá Kopřivnice - soutěž podnikatel / firma / nápad roku;
 příklady dobré praxe.
Rozpočet města, externí zdroje (EU fondy - OP PIK)
2015 - 2022
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Opatření A. 1.2 Plochy a objekty pro služby a řemesla
Zmapovat nabídku objektů a ploch vhodných pro podnikání, zvážit možnosti jejich využití ve vztahu k
územnímu plánu města a zajistit jejich nabídku.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města,
MěÚ Kopřivnice - odbor majetku města, TATRA TRUCKS a.s.
 zmapování poptávky po prostorech k podnikání a vytvoření aktivní databázi
objektů pro podnikání pro MSP


Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

Priorita A. 2

nabídka využití volných objektů/prostor v majetku města (např. výměníkové
stanice) pro podnikatelské aktivity vybraných MSP např. domácí produkty,
řemesla, služby apod.
 podnikatelský areál pro služby a řemesla v areálu společnosti TATRA TRUCKS
a.s. (využití části areálu firmy pro vytvoření podnikatelského parku pro služby
a řemesla).
Rozpočet města, soukromé zdroje, externí zdroje (EU fondy - OP PIK)
2015 - 2018

Péče o investory

Pečovat o stávající i nově přicházející firmy na území města prostřednictvím kvalitního
podnikatelského prostředí, zajistit dostatek rozvojových ploch a neustále zlepšovat služby.
Ve městě funguje průmyslový park, který nabízí stále ještě volné kapacity pro případný rozvoj
stávajících (případně vznik nových) firem. Spokojenost stávajících zaměstnavatelů s podnikatelským
prostředím ve městě se může odrazit v jejich dalším rozvoji. Firmy mohou diverzifikovat svou činnost
směrem k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou.
Opatření A. 2.1 Další rozvoj průmyslového parku
Doplnit potřebnou infrastrukturu v průmyslové zóně a ve spolupráci se stávajícími firmami aktivně
vyhledávat nové podnikatelské záměry.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města
MěÚ Kopřivnice - odbor majetku města
 vybudování cyklistického propojení průmyslového parku s již vytvořenou sítí
cyklostezek (r. 2014);
 realizace opatření na zvýšení bezpečnosti dopravy na ul. “Ke Křížku“ (2014 –
2015);
 příprava vybraných pozemků pro vstup i menších investorů (2014 – 2015);
 příprava možnosti rozšíření průmyslového parku na volné kapacity
navazujících pozemků především v majetku města.
Rozpočet města, externí zdroje - národní dotační programy
2014 - 2015
Rozšíření parku 2014 - 2020
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Opatření A. 2.2 Flexibilní logistika
Vytvořit podmínky pro vybudování logistického centra v zázemí průmyslové zóny, jehož služby budou
využívat stávající firmy.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města
Průmyslové podniky v areálu Průmyslového parku Kopřivnice
 změna využití pozemků v PPK včetně změny v územním plánu
 projektová dokumentace na realizaci odstavné plochy
 odstavná plocha pro nákladní vozidla
 logistické centrum
Rozpočet města, soukromé zdroje
2014 - 2018

Opatření A. 2.3 Brownfields
Zmapovat existující a nevyužívané areály / objekty ve městě, které by bylo možné využít k podnikání,
identifikovat majitele a připravit pilotní projekt jejich regenerace a uvedení do provozu.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor majetku města
MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města, TATRA TRUCKS a.s.
 identifikace starých nevyužitelných průmyslových ploch
 regenerace brownfields v majetku města včetně aktivní nabídky (bývalý DDM,
ZŠ Náměstí aj.)
Rozpočet města, soukromé zdroje, externí zdroje - fondy EU (OP ŽP 2014 - 2020,
OP PIK)
2015 - 2018

Opatření A. 2.4 Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Rozvíjet a zdokonalovat systematickou spolupráci mezi veřejnou sférou a podnikatelskými subjekty
ve městě.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

Město Kopřivnice - vedení města
MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města, oddělení vnějších vztahů, oddělení školství,
kultury a sportu
 pravidelná společná setkávání mezi veřejnou sférou a podnikatelskými
subjekty – výměna informací, řešení společných problémů, participace na
životě ve městě apod. (4x za rok Rada pro rozvoj LZ, 1-2x společná setkání)
 pravidelné strukturované návštěvy vedení města ve firmách
 Průzkum podnikatelského prostředí (1x za 3 roky)
Rozpočet města, soukromé zdroje
2014 - 2022
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Priorita A. 3

Lidské zdroje

Zvýšit kvalitu a dostupnost lidských zdrojů na základě zohlednění potřeb místních firem, přivést do
města mladé kvalifikované absolventy středních i vysokých škol.
Vzdělaná pracovní síla je rozhodujícím faktorem pro rozvoj ekonomiky, firem s vyšší přidanou
hodnotou i pro vznik a růst počtu MSP ve městě. V oblasti lidských zdrojů se město potýká
s dlouhodobým trendem poklesu kvality uchazečů o zaměstnání včetně absolventů středních i
vysokých škol. Mezi hlavní problémy patří klesající zájem o technické obory, nedostatečný rozvoj
jazykových dovedností, snižování matematické i finanční gramotnosti, nesoulad mezi požadavky
zaměstnavatelů a profily absolventů škol.
Opatření A. 3.1 Kvalita vzdělávání
Zvyšovat kvalitu vzdělávání na základních školách, rozvíjet klíčové znalosti a dovednosti žáků a
podporovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje
Časování

MŠ a ZŠ v Kopřivnici a místních částech, ZUŠ, DDM Kopřivnice
MěÚ Kopřivnice - oddělení školství, kultury a sportu
 projekty zaměřené na zvýšení čtenářské, matematické, finanční, informační
gramotnosti dětí, na rozvoj měkkých kompetencí;
 projekty zaměřené na zvýšení jazykové gramotnosti dětí - jazykové vzdělávání
v MŠ a ZŠ;
 vzdělávání pedagogických pracovníků, získávání a udržení vysoké kvalifikace
pedagogů na všech úrovních (MŠ, ZŠ)
 rozvoj spolupráce s partnerskými městy (společné projekty, výměnné pobyty,
stáže);
 projekty zaměřené na zavádění kvalitních vzdělávacích programů využívající
moderní způsoby výuky, individuální přístup k žákům
Rozpočet města, nadační fondy (např. Josefa Luxe), externí zdroje - fondy EU (OP
Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
2014 - 2022

Opatření A. 3.2 Motivace k technickému vzdělávání
Ve spolupráci s místními zaměstnavateli motivovat žáky základních škol ke studiu
technických/přírodovědných oborů a podporovat aktivity rozvíjející podnikavost a kompetence k
podnikání na všech stupních škol.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

a) MěÚ Kopřivnice - oddělení vnějších vztahů
b) VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, p.o.
c) MŠ, ZŠ, SŠ
MěÚ - oddělení školství, kultury a sportu, MŠ a ZŠ v Kopřivnici, VOŠ, SOŠ a SOU
Kopřivnice p.o., zaměstnavatelé
a) Kopřivnické dny techniky (interaktivní přehlídka techniky na polygonu TATRA
TRUCKS a.s.)
b) Aktivity zaměřené na zvyšování zájmu o technické obory (exkurze, prezentace
technických profesí
c) projekty zaměřené na rozvoj polytechnického vzdělávání, aktivity rozvíjející
podnikavost a kompetence k podnikání na všech stupních škol
Rozpočet města, externí zdroje - fondy EU (OP VpK 2007 - 2014, OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
2014 - 2022
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Opatření A. 3.3 Další vzdělávání
Vytvořit kvalitní nabídku vzdělávacích programů, které budou reflektovat požadavky trhu práce a
budou také zaměřeny na rozvoj dovedností potřebných pro podnikání.

Hlavní zodpovědnost:

Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

a) Kontaktní pracoviště úřadu práce ČR Kopřivnice
b) Městská knihovna Kopřivnice
c) Rada pro rozvoj lidských zdrojů
d) VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, p.o.
Vzdělávací instituce v Kopřivnici, Kontaktní pracoviště úřadu práce ČR Kopřivnice,
zaměstnavatelé v Kopřivnici a okolí
a) Jobclub
b) Rozvoj dalšího vzdělávání střední a starší generace
c) Kopřivnický pakt zaměstnanosti - akce zaměřené na přípravu k podnikavosti a
podnikání
d) rekvalifikační programy zaměřené na technické obory
Rozpočet města, národní zdroje, externí zdroje - fondy EU (OP Zaměstnanost
2014-2020)
2014 - 2022

Opatření A. 3.4 Infrastruktura pro vzdělávání
Trvale udržovat a modernizovat technický stav vzdělávací infrastruktury včetně vybavení.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor majetku města - investiční projekty
Jednotlivé mateřské a základní školy - modernizace vybavení učeben
Mateřské a základní školy v Kopřivnici, MěÚ Kopřivnice - oddělení školství, kultury
a sportu
 rekonstrukce vnitřních nebo vnějších prostor mateřských a základních škol
 rekonstrukce technického zařízení a modernizace učeben mateřských a
základních škol
Rozpočet města, externí zdroje - fondy EU (OP VpK, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
2014 - 2020, IROP 2014-2020), národní zdroje (programy MŠMT)
2014 - 2022
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B. Prioritní oblast Doprava, infrastruktura a životní prostředí
Oblast dopravy a životního prostředí jsou navzájem provázané problematiky a mohou se pozitivně či
negativně ovlivňovat. Kvalitní životní prostředí společně s dobrou dopravní dostupností zvyšují
atraktivitu města a nezanedbatelnou měrou přispívají ke kvalitnějšímu a spokojenějšímu životu
obyvatel. Tyto dvě oblasti vnímají lidé také nejcitlivěji, protože se dotýkají jejich každodenního života.
V této prioritní oblasti je pozornost věnována také problematice bydlení, které představuje významný
atribut pro hodnocení kvality života ve městě.
Priorita B. 1

Vnitřní doprava

Systematicky zlepšovat dopravní infrastrukturu za účelem zlepšení průjezdnosti a zvýšení
bezpečnosti provozu
Tento záměr v oblasti dopravy zaměřuje svou pozornost na podporu výstavby / rekonstrukce /
zkvalitnění dopravní silniční infrastruktury, která patří do kompetence města, ale současně musí brát
na vědomí a vytvářet podmínky pro zlepšení vnější dopravní dostupnosti, která je v kompetenci státu
a kraje.
Opatření B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a řešení kritických míst na pozemních
komunikacích
Připravit a zrealizovat projekty, které zlepší kvalitu pozemních komunikací ve městě a místních
částech.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města
MěÚ Kopřivnice - odbor majetku města, SSMsK Nový Jičín, Moravskoslezský kraj,
ŘSD Ostrava, Brno, TATRA TRUCKS a.s. aj.
 rekonstrukce/technické řešení křižovatek
 bezpečnostní úpravy/výstavba přechodů pro chodce
 modernizace místních komunikací
 příprava města Kopřivnice na řešení kritických míst na státních a krajských
silnicích na území měst např. obchvat Vlčovic
 zlepšení průjezdnosti např. (průjezd areálem TATRA TRUCKS a.s.
Rozpočet města, externí financování - Moravskoslezský kraj, státní rozpočet, EU
fondy (IROP 2014-2020)
2015 - 2020

Opatření B. 1.2 Organizace dopravy v klidu
Řešit organizaci parkování v souladu s Komplexní dopravní studií města Kopřivnice a zajistit tak
dostatek parkovacích míst v jednotlivých lokalitách města prostřednictvím výběru nejvhodnějšího
řešení.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města


Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje
Časování

zavedení rezidentních a abonentních parkovacích karet ve vybraných
lokalitách
 budování záchytného parkoviště pro sídliště Sever
 intenzifikace parkování na sídlištích v rámci revitalizace
 budování parkovacích míst v obytných lokalitách a v místních částech
Rozpočet města, externí financování - MMR
2015 - 2020
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Priorita B. 2

Ekologické formy dopravy

Zvýšit kvalitu a dostupnost veřejné, cyklistické a pěší dopravy ve všech částech města
Jedním z nejvýznamnějších problémů téměř každého města je stále dopravní zatížení a ani do
budoucna nelze reálně očekávat snížení individuální automobilové dopravy. V posledních letech se
však město snaží omezit/odstranit tranzitní dopravu a významně podporuje ostatní ekologičtější
formy dopravy (veřejnou, cyklistickou, pěší). Výrazné investice do rozvoje cyklistické dopravy daly
vzniknout relativně husté a bezpečné síti cyklostezek. V posledních letech město také investuje do
oprav chodníků, včetně bezbariérových přechodů i ucelených bezbariérových tras. Ve všech těchto
pozitivních aktivitách chce i nadále pokračovat a chce podporovat rozvoj městské mobility, tak aby
všechny složky dopravy měly ve městě totožné postavení.
Opatření B. 2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line provoz
Upravit a doplnit síť komunikací pro cyklistický a in-line provoz, rozšířit mobiliář pro cyklisty a zajistit
potřebné zázemí pro cyklodopravu a in-line.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje
Časování

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města
Klub českých turistů
 zpracování cyklostrategie včetně akčního plánu
 aktualizace cyklogenerelu z roku 2008
 doplnění cyklistického mobiliáře, instalace cykloboxů, informační tabule,
označení cyklotras
 propojení města a místních částí cyklostezkami
 napojení na regionální cyklotrasy
Rozpočet města, externí zdroje - státní rozpočet, fondy EU (IROP 2014-2020)
2015 - 2020

Opatření B. 2.2 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného
propojení
Zajistit realizaci aktivit zaměřených na úpravu a doplnění sítě komunikací pro pěší a zvýšit bezpečnost
chodců.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje
Časování

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města
SSMsK Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
 realizace bezbariérových úseků dle studie Kopřivnice město bez bariér (II.
etapa)
 budování komunikací pro pěší na problematických úsecích (ul. Janáčkova,
místní části)
Rozpočet města, externí zdroje - Státní fond dopravní infrastruktury
2015 - 2020
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Opatření B. 2.3 Kvalitní veřejná doprava
Ve spolupráci s firmami a dalšími institucemi optimalizovat veřejnou dopravu s důrazem na kvalitu
(kultura/komfort) včetně informačního systému.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje
Časování

Priorita B. 3.

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města
České dráhy a.s.,
koordinátor ODIS (Moravskoslezský kraj, Město Ostrava)
 úprava nástupního veřejného předprostoru vlakového nádraží
 informační systém pro veřejnou dopravu
Rozpočet města, externí zdroje - koordinátor ODIS, EU fondy (IROP 2014-2020)
2015 - 2020

Bydlení

Vytvořit kvalitní podmínky pro bydlení. Definovat roli města v oblasti bytové výstavby tak, aby
bylo schopno zajistit kvalitní bydlení a získávat nové obyvatele.
Město Kopřivnice nepatří mezi atraktivní lokality pro bydlení a dlouhodobě se potýká s odlivem
obyvatelstva (záporné migrační saldo). Přirozeným záměrem města je růst a změna nepříznivého
demografického vývoje prostřednictvím nabídky kvalitních podmínek pro bydlení. V oblasti bydlení
město zaměří svou pozornost jak na vytváření podmínek pro novou individuální výstavbu, tak na
zlepšování situace ve stávající zástavbě a regeneraci sídlišť.
Opatření B. 3.1 Rozvojová území pro výstavbu rodinných domů
Vytipovat a připravit území pro individuální výstavbu ve městě a místních částech a koordinovat
aktivity soukromých vlastníků pozemků pro výstavbu rodinných domů.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města


Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje
Časování

technická infrastruktura pro bytovou výstavbu např. v lokalitě Dolní Roličky,
Kopřivnice - západ aj.
 dopravního napojení lokalit pro bytovou výstavbu
 zavedení opatření na podporu individuální výstavby
Rozpočet města, externí zdroje - MMR
2015 - 2020

Opatření B. 3.2 Zkvalitňování a údržba stávajícího bytového fondu (bytové domy a mezisídlištní
prostory)
Pokračovat v aktivitách zaměřených na regeneraci bytových domů v majetku města včetně
revitalizace přilehlých veřejných prostranství.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje
Časování

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města a odbor majetku města
MěÚ Kopřivnice - odbor sociálních věcí
 revitalizace sídlišť ve městě (sídliště Sever, Jih)
 revitalizace bytových domů v majetku města (např. ul. Obránců míru, Horní,
Francouzská aj.)
 zajištění nízkonákladového bydlení (přestavba výměníkové stanice)
Rozpočet města, externí zdroje - národní dotační tituly, fondy EU (OP ŽP 20142020, IORP 2014-2020)
2015-2020
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Priorita B. 4.

Kvalita životního prostředí a technické infrastruktury

Zajistit zdravé a atraktivní prostředí prostřednictvím rozvoje technické infrastruktury a zlepšování
životního prostředí
Zdravé životní prostředí je důležitým prvkem funkčního zázemí města. Strategický plán bude se všemi
složkami životního prostředí zacházet tak, aby se neustále zvyšovala jejich kvalita i kvalita města jako
celku. Město se při svém rozvoji bude řídit principy udržitelnosti a bude k tomu využívat dostupné
nástroje.
Opatření B. 4.1 Odpadového hospodářství města
Zefektivnit systém nakládání s komunálními odpady na území města včetně místních částí.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje
Časování

MěÚ Kopřivnice - odbor životního prostředí
MěÚ Kopřivnice - odbor majetku města, SLUMEKO s.r.o., svozová firma, místní
podnikatelé a další
 realizace opatření definovaných v Plánu odpadového hospodářství města
 zvýšení počtu kontejnerů na tříděný sběr odpadů
 vybudování nových stanovišť pro kontejnery na KO
 řešení sběru odpadu v centrální části města
 zapojení drobných podnikatelů do systému města nakládání s odpady
 efektivnější využívání sběrného dvora v ul. Pánská
 zavedení mimořádného svozu velkoobjemového odpadu
Rozpočet města, externí zdroje - SFŽP, MŽP, fondy EU (OP ŽP 2014-2020),
kolektivní systémy (EKO-KOM, Asekol, Ecobat, aj.)
2014 - 2020

Opatření B. 4.2 Zařízení pro nakládání s odpady
Restrukturalizovat zařízení pro nakládání s odpady a zajistit aktualizaci plánu odpadového
hospodářství.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje
Časování

MěÚ Kopřivnice - odbor životního prostředí
Město Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Štramberk
 vybudování regionálního komplexního centra pro využívání odpadů v širším
regionu
 vybudování sběrného dvora pro jižní část města a město Štramberk
 vybudování centra pro opakované využití věcí
 studie využití skládky komunálního odpadu TATRA TRUCKS a.s. ve Vlčovicích
Rozpočet města, externí zdroje - MŽP, fondy EU (OP ŽP 2014-2020)
2015 - 2022

Opatření B. 4.3 Zlepšení kvality ovzduší
Realizovat aktivity, které budou přispívat ke zlepšení kvality ovzduší ve všech částech města.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

MěÚ Kopřivnice - odbor životního prostředí


Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje
Časování

podpora výměny kotlů s nízkou účinností (především kotle na plynová paliva a
dřevo)
 snižování prašnosti komunikací (čištění, zkrápění)
Rozpočet města, externí zdroje - MŽP, fondy EU (OP ŽP 2014-2020)
2015 - 2016
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Opatření B. 4.4 Zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod
Pokračovat v dostavbě kanalizační sítě v místních částech a v okrajových částech města; nalézt řešení
pro majitele rodinných domů, které nelze připojit na kanalizaci.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje
Časování

MěÚ Kopřivnice - odbor majetku města a odbor životního prostředí
MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města
 rozšiřování stokové sítě ve městě a místních částech
 zavedení finanční podpory na změnu technologie čištění odpadních vod
v místech bez možnosti napojení na centrální ČOV
Rozpočet města, externí zdroje - národní dotační tituly, OP ŽP 2014-2020
2015 - 2020

Opatření B. 4.5 Protipovodňová opatření – zadržení vod v krajině
Realizovat projekty zaměřené na snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik, na revitalizaci
pramenů, studánek, potoků a efektivně zadržovat vodu v krajině.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje
Časování

MěÚ Kopřivnice - odbor životního prostředí, odbor rozvoje města
MěÚ Kopřivnice - odbor majetku města
 obnova odvádění vod z bezejmenného vodního toku od Husovy lípy do
Kopřivničky
 řešení dešťových vod z Bílé hory
 ochrana zdrojů podzemních vod
 zadržování vody v krajině na území města Kopřivnice
 pasport pramenů a studánek na území města
 realizace protipovodňových opatření v místních částech
Rozpočet města, externí zdroje - národní zdroje, OP ŽP 2014-2020
2015-2022

Opatření B. 4.6 Environmentální výchova a osvěta
Realizovat projekty a programy v oblasti environmentální výchovy a osvěty.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje
Časování

MěÚ Kopřivnice - odbor životního prostředí
MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města, Městská policie
 propagační kampaň předcházení vzniku, využívání a třídění odpadů
 interaktivní mapa všech stanovišť kontejnerů na odpady na webu města
 umístění sběrných boxů na tříděný odpad v ZŠ, MŚ a vzdělávacích zařízeních
města
infopanel v KDK pro sledování stavu znečištění ovzduší
 infokampaně ke zlepšování kvality ovzduší
 kampaně na podporu udržitelného chování (Den Země, Den bez aut, Místní
férová snídaně, apod.)
 sledování, vyhodnocování a návrh opatření k udržitelnému rozvoji města
(ekologická stopa, audit UR, apod.)
 záznamové zařízení pro sledování přestupkové činnosti (kamerový systém,
fotopasti apod.)
Rozpočet města, externí zdroje - národní zdroje
2015-2022
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Priorita B. 5

Energetika města

Zajistit energetické úspory ve městě a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných
infrastrukturách/budovách a v oblasti bydlení.
Využívání obnovitelných zdrojů energie a realizace úspor energie přispívá k šetrnému využívání
přírodních zdrojů, k diverzifikaci nabídky energie a ke snižování energetické náročnosti.
Opatření B. 5.1 Územní energetika města
Město Kopřivnice si jasně definuje hlavní směry v oblasti energií.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje
Časování

MěÚ Kopřivnice - odbor majetku města
MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města, odbor stavebního řádu - územního
plánování
 zpracování Územní energetické koncepce
 založení Rady pro energetiku na území města
 realizace aktivit definovaných Územní energetickou koncepcí (dílčí projekty)
Rozpočet města, externí zdroje - fondy EU (OP ŽP 2014-2020
2014 - 2016

Opatření B. 5.2 Snižování energetické náročnosti majetku města
Snižovat spotřebu energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ve
svém vlastnictví např. zateplením obvodových plášťů, střešních konstrukcí, apod.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje
Časování

MěÚ Kopřivnice - odbor majetku města
Odbory MěÚ Kopřivnice
 zavedení a certifikace energetického managementu na majetku města dle ČSN
EN ISO 50001
 vytvoření finančního fondu na realizaci energeticky úsporných opatření
 realizace dílčích energeticky úsporných projektů v souladu s naplněním cílů a
vizí EPM
 snížení energetické náročnosti budov (např. č.p. 1163, 393)
Rozpočet města, externí zdroje - národní (MPO), fondy EU (OP ŽP 2014-2020,
částečně v oblasti bydlení IROP 2014-2020)
2014 - 2022

Opatření B. 5.3 Podpora energeticky odpovědného chování
Vyhledat možné projekty, které zvýší zodpovědnost v oblasti energií.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje
Časování

MěÚ Kopřivnice - odbor majetku města
MěÚ Kopřivnice - oddělení vnějších vztahů
 systémy podpory společného nakupování energií
 zavedení poradenství v oblasti energií pro obyvatele města
 podpora vzniku čerpacích stanic na alternativní PHM pro dopravu
Rozpočet města
2014 - 2022
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C. Prioritní oblast Image města
Prioritní oblast Image města soustředí pozornost na ty atributy, které jsou důležité z pohledu kvality
života i atraktivity města. V této prioritní oblasti chce Město Kopřivnice ve spolupráci s dalšími
partnery vytvořit kvalitní prostředí pro život s pestrou nabídkou příležitostí pro aktivní trávení
volného času a pro odpočinek, přispívat k rozvoji dobrých mezilidských vztahů a zlepšovat image
města uvnitř i navenek.
Priorita C. 1

Fyzické prostředí města

Zlepšovat fyzické prostředí města, tak aby bylo vnímáno jako atraktivní a příjemné pro život.
Fyzický vzhled je důležitým aspektem života ve městě, protože umocňuje pozitivní dojem, který
z něho obyvatelé i návštěvníci mají. Lidé chtějí žít a podnikat ve městě, které svým vzhledem je
příjemné a útulné.
Opatření C. 1.1 Podpora rekreační a krajinné funkce zeleně
Připravit a zrealizovat projekty, které povedou k zatraktivnění veřejného prostoru a podpoří
rekreační a krajinnou funkci zeleně.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor životního prostředí, odbor rozvoje města
MěÚ Kopřivnice - odbor životního prostředí, odbor rozvoje města
 revitalizace/úprava veřejných prostranství a ploch;
 obnova a rozšíření počtu parků včetně mobiliáře a osvětlení;
 úpravy veřejných prostranství;
- rekultivace skládek;
 podpora biodiverzity ve městě; - výsadba zeleně.
Rozpočet města, externí zdroje - SFŽP, MŽP, fondy EU (OP ŽP 2014-2020)
2014-2020

Opatření C. 1.2 Zefektivnění správy a údržby zeleně ve městě
Připravit a zrealizovat projekty, které zlepší kvalitu zeleně ve městě.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor životního prostředí
 aktualizace pasportu zeleně;
 zpracování generelu zeleně;
 systém ochrany vzácných dřevin ve městě;
 vytvoření lokality pro venčení psů
Rozpočet města
2014-2017

Opatření C. 1.3 Využití městských lesů
Město si definuje hlavní a vedlejší funkce, které mají naplňovat městské lesy, tak aby při realizaci
různých aktivit byla vždy respektována hlavní funkce lesa.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování

MěÚ Kopřivnice - odbor životního prostředí
MěÚ Kopřivnice - oddělení školství, kultury a sportu
 definice funkcí městských lesů a návrh aktivit pro jejich využití
 realizace dílčích projektů respektujících hlavní funkce lesa
Rozpočet města
2014-2016
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Opatření C. 1.4 Regulace vzhledu města
Koncepčně řešit úpravy vzhledu města a to jednak z hlediska architektonického, tak z hlediska využití.
Využit potenciálu a nadšení mladých talentovaných architektů.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města
Komise architektury a urbanismu, České dráhy a.s.,
 nastavení systému spolupráce mezi různými zainteresovanými subjekty
s vlivem na vzhled města;
 vytvoření systému pobídek a pravidel veřejné soutěže pro vlastníky objektů
ovlivňujících kvalitu veřejných prostranství;
 stavební úpravy a zkvalitnění vzhledu železniční stanice v Kopřivnici včetně
péče o okolí železniční stanice.
Rozpočet města, soukromé zdroje
2014-2020

Opatření C. 1.5 Správa a využití majetku města a památek
Hledat efektivní možnosti využití významných veřejných staveb v majetku města včetně ochrany a
rozvoje kulturního a přírodního dědictví.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

Priorita C. 2

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města
Komise architektury a urbanismu, České dráhy,
 připravit a zrealizovat projekty zaměřené na regeneraci/nové využití
významných veřejných staveb;
 obnova památek a uměleckých děl
Rozpočet města, soukromé zdroje, externí zdroje - fondy EU (IROP 2014-2020)
2014-2020

Centrální zóna města

Nalézt komplexní řešení centrální zóny prostřednictvím partnerství a přetvořit centrální část města
v atraktivní, živou a bezpečnou zónu.
Městu chybí přirozené náměstí, které by pomohlo obyvatelům utvářet pocit sounáležitosti s městem
a přispívalo ke zdravému patriotizmu. Nevábné architektonické řešení, nezajímavá nabídka služeb a
nežádoucí aktivity (herny, non-sto p bary) v centrální části města, to jsou problémy, které obyvatele
Kopřivnice dlouhodobě trápí.
Opatření C. 2.1 Reprezentativní centrální část města
Zmapovat stávající stav a definovat budoucí / žádoucí funkce centrální zóny. Vyhlásit
architektonickou soutěž, vyhodnotit dosavadní studie a vybrat finální neagresivní koncepční řešení,
které přinese postupné oživení a propojení centrální části města.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města
Komise architektury a urbanismu, Komora architektů, provozovatelé obchodů a
poskytovatelé služeb v centrální části
 definování limitů (územní, funkční, finanční, časové aj.) - stanovení rozsahu a
hranic centrální zóny, včetně definování cílových požadavků a funkcí zón;
 průzkumy mezi obchodníky, zákazníky, veřejností;
 zadání a zpracování architektonické soutěže;
 realizace obnovy dle výstupů architektonické soutěže.
Rozpočet města
2015-2016
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Opatření C. 2.2 Veřejná prostranství v centrální části
Postupně realizovat aktivity, které povedou k postupnému “zlidštění“ toho prostoru. Revitalizovat
veřejná prostranství v centrální části.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města
MěÚ Kopřivnice - odbor životního prostředí
 rekonstrukce dotčených komunikací (Štramberská - Husova - Dvořákova);
 revitalizace parku Dr. E. Beneše (parková zeleň, mobiliář, výstavba centrálního
dětského hřiště atd.);
 modernizace náměstí T.G. Masaryka včetně nové parkové úpravy;
 definování možností využití ploch mezi poliklinikou a Kachlovkou.
Rozpočet města, externí zdroje - fondy EU (OP ŽP 2014-2020)
2015-2022

Opatření C. 2.3 Veřejně-soukromé partnerství v centrální zóně
Organizačně zajistit proces konverze centrální zóny, nadefinovat rozpočet, fáze, časový
harmonogram. Zvážit založení organizace zodpovědné za podporu a koordinaci podnikání a služeb
v centrální zóně a využít pozitivní zkušenosti ze zahraničí (BID - Business improvement district).
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

Priorita C. 3

Město Kopřivnice - vedení města, MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města
MěÚ Kopřivnice - oddělení vnějších vztahů, Komise architektury a urbanismu
 vytvoření platformy pro diskusi o budoucí podobě centra města - partnerství
města, podnikatelů působících v centrální zóně města, vlastníků objektů
v centrální zóně města a dalších subjektů
 definice společných zájmů všech zainteresovaných subjektů a příprava a
realizace doprovodných aktivit směřujících k oživení centra města
 založení sdružení (či jiné formy spolupráce), které bude jednotlivé aktivity
koordinovat a připravovat (např. BID – Business Improvement District)
Rozpočet města, soukromé zdroje
2014 - 2022

Volný čas

Podporovat zdravý životní styl prostřednictvím trvalé péče o stávající kulturní, sportovní a
volnočasová zařízení a zkvalitnění jejich nabídky.
Kvalitní podmínky pro aktivní trávení volného času přispívají jednak ke zvýšení kvality života, a
zároveň sehrávají významnou roli v prevenci kriminality zejména u mladé populace. Dlouhodobým
problémem, se kterým se město potýká, je fyzický stav většiny infrastruktury (objektů) pro volný čas.
Kromě investic do technického stavu infrastruktury pro volný čas chce město věnovat zvýšenou
pozornost také kvalitní náplni u každého zařízení a vytvořit pestrou nabídku možností aktivního
trávení volného času.
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Opatření C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
Připravit a realizovat projekty zaměřené na zkvalitnění kulturní, sportovní a volnočasové
infrastruktury.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města, odbor majetku města
MěÚ Kopřivnice - odbor životního prostředí, Kulturní dům, provozovatelé
sportovních areálů
 regenerace a modernizace kulturního domu Kopřivnice;
 regenerace a modernizace kulturních domů v místních částech (Vlčovice,
Mniší);
 modernizace areálu koupaliště;
 modernizace zimního stadionu;
 modernizace letního stadionu;
 rozšíření sportovních zázemí v místních částech (Lubina, Mniší, Vlčovice);
 modernizace a revitalizace sportovních areálů ZŠ;
 modernizace dalších sportovních, kulturních a volnočasových areálů (např.
hrad Šostýn);
 sportovně-relaxačně zábavní centrum v prostorech po přestěhování
technického muzea.
Rozpočet města, národní zdroje, fondy EU (IROP 2014-2020)
2014-2022

Opatření C. 3.2 Atraktivní nabídka využívání volného času
Podporovat stávající tradiční a úspěšné kulturní a sportovní akce ve městě a okolí, rozvíjet a
podporovat nové typy a možnosti aktivního trávení volného času.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

a) Městský úřad Kopřivnice - oddělení školství, kultury a sportu
b) Kulturní dům Kopřivnice, p.o.
c) Správa sportovišť Kopřivnice, p.o.
SpSK p.o., KDK p.o., Město Kopřivnice, Lašská brána, vzdělávací instituce, firmy
a) MěÚ Kopřivnice - oddělení školství, kultury a sportu
 podpora tradičních a rozvoj nových kulturních a sportovních akcí - aktualizace
dotačního programu;
 zachování a rozvoj historického dědictví hradu Šostýn - programy na hradě;
 systém na ochranu a obnovu drobných staveb a uměleckých děl;
 nastavení podmínek pro open-air aktivity;
 využití polygonu;
b) KDK p.o.
 nové kulturní akce /aktivity:
… archiv, kronika s podstatnými milníky a událostmi souvisejícími s kulturou;
… výstava a almanach k 50. Výročí taneční soutěže Tatra;
 nové produkty:
… pěší a cyklistické výletní okruhy
 Polytechnické centrum Kopřivnice (popularizace vědy a techniky ve vztahu
k volnému času)
c) SpSK p.o.
 zavedení informačního a rezervačního systému sportovišť ve městě;
 rozšíření nabídky služeb sportovních zařízení
Rozpočet města, národní zdroje, fondy EU (IROP 2014-2020)
2014-2022
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Priorita C. 4

Cestovní ruch

Zvýšit zapojení města do rozvoje cestovního ruchu ve spolupráci s okolními obcemi, které mají
silný turistický potenciál
Cestovní ruch nepředstavuje pro město významné odvětví a nepřináší ani výrazný ekonomický přínos.
Přesto však určité podmínky pro rozvoj CR ve městě existují a Kopřivnice ve spolupráci s klíčovými
hráči na poli cestovního ruchu v okolí chce tyto podmínky rozvíjet.
Opatření C. 4.1 Destinační management
Spolupracovat s klíčovými partnery v regionu na koordinaci a rozvoji aktivit cestovního ruchu.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

Kulturní dům Kopřivnice, p.o. - informační centrum
Město Kopřivnice, město Štramberk, město Příbor, obec Hukvaldy
 právní ukotvení spolupráce jednotlivých subjektů ve sdružení Lašská brána;
 příprava a realizace společných aktivit (produkty, marketing, propagace aj.);
Rozpočet města, rozpočty členů Lašské brány, soukromé zdroje, krajské a národní
dotační tituly
2015 - institucionalizace
2015-2022 realizace společných aktivit

Opatření C. 4.2 Kvalita služeb v cestovním ruchu
Ve spolupráci s podnikatelskými subjekty zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v cestovním ruchu,
s partnery rozvíjet a podporovat nové aktivity a produkty.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - oddělení školství, kultury a sportu
Kulturní dům Kopřivnice, p.o., MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města, privátní
partneři
 informačně-orientační systém pro pěší a cyklisty;
 certifikace služeb v cestovním ruchu;
 modernizace prostor IC;
 prezentace nabídky služeb v cestovním ruchu
Rozpočet města, národní a krajské dotační tituly
2014-2022

Opatření C. 4.3 Muzejnictví v Kopřivnici
Zvýšit atraktivitu muzejních expozic, které nabízí Regionální muzeum v Kopřivnici.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje
Časování

Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.
TATRA TRUCKS a.s., Město Kopřivnice, Kulturní dům Kopřivnice, p.o.
 rekonstrukce Slovenské strely (NKP)
 realizace aktivit vedoucích ke zvýšení atraktivity Technického muzea
(interaktivní expozice, nové prostory v areálu TATRA TRUCKS a.s., doprovodné
programy a akce aj.)
Rozpočet města, fondy EU (IROP 2004-2020)
2014-2020
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Priorita C. 5

Marketing a propagace

Zlepšovat mediální obraz Kopřivnice, zvyšovat pocit sounáležitosti obyvatel s městem a budovat
v nich zdravý patriotizmus
Předchozí čtyři záměry definované v této prioritní oblasti se zaměřují na zkvalitnění fyzického vzhledu
města a zlepšení nabídky využívání volného času obyvatel i návštěvníků. Tyto oblasti jsou důležitými
faktory, které ovlivňují vnímání kvality života ve městě jeho obyvateli i návštěvníky. Pro image města
je však klíčová také pozitivní prezentace a propagace. Město Kopřivnice je navenek často vnímáno
jako neatraktivní průmyslové centrum. Smyslem realizace tohoto záměru je tuto negativní mentální
asociaci změnit a zlepšit obraz města navenek i dovnitř.
Opatření C. 5.1 Městský marketing
Pokračovat v implementaci městského marketingu, realizovat aktivity definované v Marketingové
strategii města a pravidelně sledovat a řídit mediální obraz města uvnitř i navenek.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje
Časování

MěÚ Kopřivnice - oddělení vnějších vztahů
Všechny odbory Městského úřadu Kopřivnice, média, firmy
 implementace marketingové strategie;
 každé 2 roky pravidelný veřejný průzkum mezi obyvateli města;
 propracovaný systém spolupráce s médii;
Rozpočet města
2014-2022

Opatření C. 5.2 Symboly města
Diverzifikovat“ vnímání města pomocí symbolů např. sochy, znaky, atraktivní atributy při příjezdu do
města a sladit stávající pozitivní propagační prvky.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje
Časování

MěÚ Kopřivnice - oddělení vnějších vztahů
MěÚ Kopřivnice - odbor majetku města, odbor rozvoje města, firmy
 definice hlavních symbolů/atributů města;
 instalace městských symbolů na okružních křižovatkách
Rozpočet města, soukromé zdroje
2014-2017

Opatření C. 5.3 Kopřivnický informační portál / informační systém
Navrhnout a postupně implementovat informační systém, který usnadní přístup k informacím o
nabídce zboží a služeb kopřivnických firem, institucí možnosti společenského a kulturního vyžití.
Podpoří funkci centrální zóny města.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

Kulturní dům Kopřivnice, p.o.
MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města, oddělení vnějších vztahů, zástupci místních
organizací a institucí
 kvalitní informační systém, který bude poskytovat ucelené, přehledné
informace podle různých oblastí včetně vzdělávání;
 určit design, klíčové vlastnosti - viditelnost, informativnost, snadné
vyhledávání, atraktivnost, pravidelné doplňování a aktualizace dat, propojení
s dalšími informačními systémy ve městě
Rozpočet města, soukromé zdroje
2014-2015
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D. Prioritní oblast Sociální zázemí
Základem sociální koncepce města je komunitní plán sociálních služeb – II. střednědobý plán
sociálních služeb města Kopřivnice. Propracovaný systém sociálních služeb na místní úrovni
umožňuje městu průběžně reagovat na potřeby uživatelů a zajistit efektivní vynakládání zdrojů.
Komunitní plán efektivně navrhuje objem a nabídku sociálních služeb na místní úrovni, tak aby
odpovídala přesně požadavkům jednotlivých cílových skupin, možnostem poskytovatelů a zadavatele
jak na straně výdajů, tak struktury financování. Město chce pomocí spolupráce poskytovatelů
sociálních služeb a uživatelů předcházet sociálnímu vyloučení, rozvíjet sociální služby dle místních
potřeb a posilovat vícezdrojové financování.
Město Kopřivnice vnímá změny ve struktuře obyvatel, ke kterým vlivem řady faktorů v posledních
letech dochází. V Kopřivnici i přes kladný přirozený přírůstek stále dochází k poklesu počtu stálých
obyvatel, obyvatelstvo stárne a odchází zejména obyvatelé v produktivním věku. Trend
vystěhovávání se z města do venkovských oblastí je z pozice města hůře ovlivnitelný a nelze mu
přímo zabránit. Přesto však má město ambice lákat nové obyvatele a svou pozornost zaměřuje také
na rodiny a podmínky pro jejich život ve městě. V následujících letech se bude město muset také
vyrovnat s vlivy populačního vývoje resp. s následky procesu demografického stárnutí. Podíl osob nad
65 let věku bude vzrůstat a město chce ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty zajistit
dostatečnou pestrost a potřebnou kapacitu sociálních a zdravotních služeb, ale také dostatečnou
nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit pro zajištění aktivního života seniorů, včetně dopravní
obslužnosti.
Město v posledních letech systematicky buduje pomocné prvky, které ulehčují osobám s různými
handicapy život ve městě a v tomto nastoleném trendu chce i nadále pokračovat. Zároveň je
pozornost zaměřena i na různé specifické skupiny, které potřebují určité spektrum služeb, tak aby
nedocházelo k jejich sociálnímu vyloučení.
A v neposlední řadě je v této oblasti pozornost věnována také otázce bezpečnosti, která je jedním
z klíčových faktorů pro posuzování kvality života.
Základem pro zpracování návrhu priorit a opatření oblasti Sociální zázemí byly celkem tři koncepční
dokumenty Města Kopřivnice:


II. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice;



Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014 – 2015



Zdravotní plán;



Plán zdraví.

Do navržených priorit a opatření byly také zapracovány náměty a doporučení, které vyplynuly z
diskuzí pracovních skupin v lednu 2014 a diskuze pracovní skupiny ze dne 12. 2. 2014.
Strategický plán je sice navržen do roku 2022, ale priority a opatření v této prioritní oblasti budou
modifikovány na základě aktualizace výše zmíněných strategických dokumentů, ze kterých vycházejí.
Sociální oblast ve městě je řešena kvalitním komunitním systémem a v tomto duchu bude město i
nadále tuto oblast řešit.
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Priorita D. 1

Sociální a zdravotní služby

Vytvářet podmínky pro rozvoj a zkvalitňování sociálních a zdravotních služeb pro všechny
obyvatele města.
Město Kopřivnice chce být v oblasti sociálních a zdravotních služeb otevřené a vstřícné ke všem
skupinám obyvatelstva a pro všechny zajistit rovnocenné podmínky prostřednictvím podpory
potřebných, kvalitních a efektivních služeb.
Opatření D. 1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí
Udržet stávající síť sociálních a zdravotních služeb pro všechny skupiny obyvatel města a okolí a
podporovat jejich další zkvalitňování a rozvoj na základě zjištěných potřeb. Zároveň také zvyšovat
povědomí obyvatel o nabídce sociálních a zdravotních služeb – osvěta, propagace.
Aktivita D. 1.1.1

Výstavba domova pro seniory na ul. Příčné

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

Aktivita D. 1.1.2

Údržba nemovitostí v majetku města

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

Aktivita D. 1.1.3

Typové aktivity/výstupy:

Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor majetku města
MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
Středisko sociálních služeb
 rekonstrukce střešního pláště a vnitřních instalací objektu č. p. 650
 rekonstrukce vnitřních instalací v budově č. p. 320
Rozpočet města, národní zdroje, fondy EU (IROP 2014-2020)
2015-2017

Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující služby zejména pro uživatele
denního stacionáře Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních škol
z Kopřivnice

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Finanční zdroje:

MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města
MěÚ Kopřivnice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor majetku města,
Středisko sociálních služeb
 Zřízení a provoz služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
určeného především pro osoby trpící stařeckou demencí a Alzheimerovou
nemoc (kapacita60 - 89 lůžek)
rozpočet města, státní rozpočet, nové formy financování – např. koncesní projekt
2015-2022

MěÚ Kopřivnice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města, Slezská diakonie, NNO pro osoby se ZP
 zřízení a vybavení bezbariérové sociálně terapeutické dílny pro osoby
s mentálním postižením s kapacitou minimálně 15 klientů
Rozpočet města, národní zdroje, fondy EU (OP Zaměstnanost 2014-2020, IROP
2014-2020)
2015-2016
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Aktivita D. 1.1.4

Optimalizace a zkvalitnění služeb denního stacionáře Kopretina - rozšíření cílové
skupiny uživatelů stacionáře zejména o uživatele s kombinovaným postižením a s
poruchami autistického spektra

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

Aktivita D. 1.1.5

MěÚ Kopřivnice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města, odbor majetku města
 zřízení a vybavení bezbariérových prostor denního centra a rozšíření cílové
skupiny
 vzdělávání pracovníků služby Denního stacionáře
Rozpočet města, národní zdroje, fondy EU (OP Zaměstnanost 2014-2020, IROP
2014-2020)
2015-2016

Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách a souvisejících
aktivitách

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Poskytovatelé služeb, Středisko sociálních služeb
 propagační kampaně zaměřené na jednotlivé cílové skupiny
 mapa poskytovatelů
Rozpočet města Kopřivnice, Štramberk, obce Závišice, Ženklava
2014-2022

Opatření D. 1.2 Kopřivnice bez bariér
Vytvářet podmínky pro nezávislý pohyb občanů s různými handicapy, realizovat aktivity, které přispějí
k eliminaci sociálního vyloučení a chudoby všech občanů a usnadní osobám sociálně vyloučeným či
sociálním vyloučením ohroženým návrat do společnosti i na trh práce.
Aktivita D. 1.2.1

Nízkonákladové bydlení s přiměřenou mírou podpory, pomoci a péče pro osoby,
které se vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a příjmům ocitli v nepříznivé sociální
situaci

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

Aktivita D. 1.2.2

Zpřístupňování služeb osobám se sníženou schopností pohybu a orientace
z Kopřivnice

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
SSSmK, NNO “Máš čas?“, Salus, obce
 zmapování a definování cílových skupin a jejich potřeb pro nízkonákladové
bydlení;
 návrh řešení způsobu bydlení;
 realizace nízkonákladového bydlení
Rozpočet města, vícezdrojové financování, fondy EU (IROP 2014-2020)
2014-2017

MěÚ Kopřivnice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ZŠ a MŠ Motýlek, poskytovatelé sociálních služeb
 podpora bezbariérové dopravy pro děti a žáky MŠ a ZŠ Motýlek;
 podpora svozové dopravy pro osoby se zdravotním handicapem
Občanské sdružení při Dětském centru, rozpočet města, poskytovatelé služeb,
klienti, národní zdroje
2014-2022
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Aktivita D. 1.2.3

Modernizace budovy a vytvoření komunitního centra v budově Klubu kamarád

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Klub kamarád, MěÚ Kopřivnice - oddělení školství, kultury a sportu, odbor
majetku města, odbor rozvoje města
 nové prostory pro klub případně úprava stávajících prostor, jejich
modernizace a dovybavení
Rozpočet města, národní zdroje (MŠMT, MPSV), fondy EU (IROP 2014-2020, OP
Zaměstnanost 2014-2020)
2015-2020

Další plánované aktivity:
Aktivita D. 1.2.4

Prostřednictvím zejména NNO připravit a zrealizovat projekty zaměřené na
celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity zdravotně handicapovaných osob
(děti a mládež, dospělí) = zodpovědnost a realizátor NNO pro osoby se ZP

Aktivita D. 1.2.5

Prostřednictvím NNO zrealizovat projekt zaměřený na osoby s poruchou
autistického spektra = zodpovědnost a realizátor NNO Motýlek

Priorita D. 2

Bezpečnost a prevence kriminality

Zajistit bezpečné prostředí pro obyvatele města a zvyšovat pocit bezpečí obyvatel.
Bezpečnost je jedním z velmi citlivých témat pro obyvatele, protože se dotýká jejich každodenního
života. Každé město, které chce být atraktivní pro obyvatele, investory, návštěvníky, musí být
městem bezpečným.
Opatření D. 2.1 Aktivity a infrastruktura pro zajištění bezpečnosti
Realizovat aktivity a podpůrnou infrastrukturu, která bude zvyšovat pocit bezpečí obyvatel, přispěje
k omezení a znesnadnění páchání trestné činnosti.
Aktivita D. 2.1.1

Kamerový systém města

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

Aktivita D. 2.1.2

Represivní opatření vůči nežádoucím jevům

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - Městská policie
Komise prevence kriminality a protidrogové prevence, MěÚ Kopřivnice - odbor
majetku města, Policie ČR
 zkvalitňování kamerového systému MP tj. výměna zastaralého technického
vybavení
Rozpočet města (Městské policie), národní dotační programy (MV ČR)
2015-2020

Město Kopřivnice - vedení města
PČR, MP, Komise prevence kriminality a protidrogové prevence
 nastavit systém represivních opatření pro regulaci heren, non-stop podniků
například formou omezení provozní doby, koordinace aktivit s okolními
obcemi/městy (Příbor, Frenštát p.R.) atd.
Rozpočet města
2014-2016
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Opatření D. 2.2 Informovanost, výchova k bezpečí
Realizovat aktivity, které zvýší informovanost obyvatel o účinných formách obrany před trestnou
činností, zapojí občany do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti, zvýší pocit bezpečí
obyvatel, zvýší profesní a odborné úrovně pracovníků v oblasti prevence kriminality a zvýší úrovně
právního vědomí a předávání informací o bezpečnostní situaci.
Aktivita D. 2.2.1

Informování veřejnosti

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

Aktivita D. 2.2.2

MěÚ Kopřivnice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
PČR, Městská policie, Komise prevence kriminality a protidrogové prevence
 Informační kampaně zaměřené na důsledky negativních jevů, na ochranu
proti kriminalitě a jiným negativním jevům (prevence majetkové trestné
činnosti, zvyšování finanční a ekonomické gramotnosti aj.)
Rozpočet města, národní a krajské dotační programy, fondy EU (OP
Zaměstnanost 2014-2020)
2014-2022

(NE)bezpečí v kyberprostoru

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
o.s. “Máš čas?“, ZŠ, knihovna, Komise prevence kriminality a protidrogové
prevence
 osvětové aktivity, besedy, informační materiály zaměřené na rizikové
chování dětí a mládeže v kyberprostoru
Rozpočet města, krajské dotační programy
2014-2015

Opatření D. 2.3 Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
Realizovat aktivity zaměřené na práci s rizikovými dětmi a mládeží, rizikovými rodinami s cílem
zaměřit se na podporu funkce rodiny, prevenci patologických jevů ve školách a primární
protidrogovou prevenci dětí a mládeže.
Aktivita D. 2.3.1

Rekreačně výchovný tábor a víkendové pobyty

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování

Aktivita D. 2.3.2

Program Teen In

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

Nízkoprahové zařízení Klub kamarád
MěÚ Kopřivnice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní
ochrany dětí
 realizace tábora a víkendových pobytů pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí
Rozpočet města, národní a krajské dotační programy (MSK, MV ČR)
2015-2022

MěÚ Kopřivnice - oddělení školství, kultury a sportu
MěÚ Kopřivnice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, KDK, DDM, sportovní
kluby, NNO v oblasti volnočasových aktivit,
 realizace projektu zaměřeného na aktivní trávení volného času pro
neorganizované děti a mládež (pro náctileté)
Rozpočet města, národní a krajské dotační programy (MSK, MV ČR)
2014-2022

33

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Aktivita D. 2.3.3

Blokový program pro ZŠ

Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - oddělení školství, kultury a sportu
ZŠ, Renarkon o.s.
 dlouhodobé komplexní a motivační programy primární protidrogové
prevence (výukové bloky pro žáky vyšších ročníků ZŠ)
Rozpočty vzdělávacích zařízení
2014-2022

Opatření D. 2.4 Řešení drogové problematiky
Podporovat přípravu a realizaci kvalitních a osvědčených nízkoprahových programů poskytujících
harm reduction a pracujících s aktivními uživateli drog, snaha o minimalizaci negativních důsledků
užívání drog pro širokou veřejnost a podporovat odborné poradenství.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:
Typové aktivity/výstupy:
Finanční zdroje:
Časování:

Priorita D. 3

NNO - Renarkon o.s.
MěÚ Kopřivnice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 terénní programy zaměřené na uživatele drog;
Rozpočet města, národní a krajské dotační programy
2015-2016

Rodinná politika města

Cílenými aktivitami vytvářet příznivé klima a podmínky pro rodiny.
Město chce svými aktivitami soustředit pozornost na rodiny, podpořit rodinu ve výkonu jejich
přirozených funkcí, zejména aby členové rodin mohli sladit své plány v oblasti profesní a rodinné.
Opatření D. 3.1 Rozvoj rodinné politiky
Realizovat aktivity, které budou věnovat pozornost rodině a vytvářet příznivé prorodinné klima.
Město chce podpořit a rozvíjet síť prorodinných aktivit.
Hlavní zodpovědnost:
Spolupráce/partneři:

Typové aktivity/výstupy:

Finanční zdroje:
Časování:

MěÚ Kopřivnice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Kopřivnice - odbor rozvoje města, oddělení školství, kultury a sportu
 zřízení funkce koordinátora pro rodinu
 mapování zdrojů prorodinných opatření, včetně zmapování činnosti služeb
pro rodiny s dětmi - přehled služeb, organizací pracujícími s/pro rodiny
 průzkum mezi obyvateli na téma prorodinná politika
 koncepce prorodinné politiky;
 realizace dílčích aktivit vyplývajících z koncepce
Rozpočet města, soukromé zdroje
2015-2016
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Systém řízení a realizace strategického plánu
Mezi tvorbou strategického plánu a jeho realizací je zásadní rozdíl. Příprava strategického plánu je
kreativním procesem, který vyžaduje zapojení co nejširšího okruhu reprezentantů veřejného i
soukromého sektoru s potřebnými znalostmi a zkušenostmi a rozdílnými pohledy na budoucnost
města. Na druhé straně zajištění realizace plánu je úkolem manažerským, který vyžaduje podrobný
dohled nad aktivitami soukromých i veřejných organizací, které se v plánovacím procesu zavázaly
k rozvoji města přispět. Pro tento úkol se nejlépe hodí jednoduchá a akční struktura, která bude
využívat moderní metody projektového řízení.
Typický systém řízení realizace strategických rozvojových dokumentů má nejméně dvě složky: řídící a
výkonnou. Náplní práce řídící složky je zejména rozhodovat, prosazovat, úkolovat, lobovat směrem
k nadřízeným orgánům a zajišťovat politickou podporu realizaci plánu. V Kopřivnici by tuto řídící
úlohu měl sehrát tzv. Řídící a monitorovací výbor realizace (ŘMV), který bude navržen a ustaven
zároveň s projednáním strategického plánu v orgánech města a zahájí svoji činnost ihned po
schválení strategického plánu. ŘMV bude mít takovou velikost, aby byl operativní a měly by v něm
být zastoupeny všechny důležité osoby, které se podílely na tvorbě strategického plánu jak
z veřejného, tak soukromého sektoru. Obvykle se doporučuje, aby v ŘMV byli zejména zástupci
vedení města, předseda Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice a nejaktivnější členové
pracovních týmů. Každý člen ŘMV by měl mít kompetenci přijmout rozhodnutí a dostatečný význam
v životě města tak, aby mohl intervenovat v realizaci a řešit vzniklé problémy.
Náplní práce výkonné složky je zajišťovat realizaci po odborné stránce, zajišťovat hladký průběh
každodenních aktivit spojených s realizací, zakládat informace o průběhu realizace na webový portál
strategického plánu, podporovat spolupracující osoby a organizace při realizaci, připravovat souhrnné
zprávy o realizaci, poskytovat servis Řídícímu a monitorovacímu výboru realizace apod. Vhodné je
vytvořit pozici s osobní odpovědností jako např. Manažer realizace strategického plánu. U této
osoby nelze předpokládat zapojení do plnění jednotlivých úkolů strategického plánu, jde spíše o roli
koordinační, informační, motivační a poskytování podpory.
Manažer realizace strategického plánu komunikuje pravidelně se zodpovědnými organizacemi a
osobami a tvoří rozhraní mezi realizátory, Řídícím a monitorovacím výborem a městem. Je
zodpovědný za aktuálnost informací v informačním systému a za iniciaci řešení případných prodlev a
zpoždění. Zároveň připravuje pravidelné zprávy o průběhu realizace pro ŘMV, Radu města a
Zastupitelstvo města Kopřivnice. Ve spolupráci s tiskovým odborem/mluvčím shromažďuje zpětnou
vazbu od občanů a cílových skupin, připravuje náměty na změny a doplnění plánu o nové cíle a
projekty. Ve spolupráci s finančním odborem pomáhá při přípravě rozpočtu na realizaci jednotlivých
projektů plánu a na podporu realizace plánu obecně. Komunikuje s organizacemi a osobami mimo
struktury města a podporuje jejich zapojení do realizace strategického plánu.
Celkově musí být strategický plán rozvoje města Kopřivnice živým dokumentem. Realizace musí být
pečlivě sledována a plán musí být podle potřeby doplňován a upravován. Nové projekty, jakmile se
objeví, musí projít standardizovanou procedurou přípravy a zařazení do aktualizovaného plánu.
Zodpovědností manažera realizace SP a všech, kteří se na tvorbě plánu podíleli, bude zajistit, že
priority, opatření a úkoly zůstanou věrohodné a relevantní - a že budou zrealizovány.
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Příloha 2
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Příloha 3

Analýza SWOT
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Příloha 1
SEZNAM ČLENŮ KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA KOPŘIVNICE

1.

Ing. Jan BITTNER

ředitel, Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.

2.

Ing. Petr CZEKAJ

tajemník,
Moravskoslezský
pakt
předseda Komise pro strategický rozvoj

3.

JUDr. Eva GÉRYKOVÁ

ředitelka, kontaktní pracoviště Kopřivnice Úřadu práce

zaměstnanosti,

ČR
4.

MUDr. Zbyněk GREŠÁK

primář SNLP THERÁPON 98 a.s., Kopřivnice

5.

Ing. Josef JALŮVKA

starosta města Kopřivnice, místopředseda Komise pro
strategický rozvoj

6.

Mgr. Dagmar JANČÁLKOVÁ

ředitelka, ZŠ a MŠ Motýlek

7.

Ing. Miroslav KOPEČNÝ

místostarosta města Kopřivnice

8.

Mgr. Dušan KROMPOLC

zastupitel města Kopřivnice za ČSSD

9.

RSDr. Karel KUBOŠ

zastupitel města Kopřivnice za KSČM

10.

Ing. Daniel LANÁK

vedoucí oddělení, Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

11.

Ing. Pavel MERHOUT

jednatel, Bang & Olufsen, s.r.o.

12.

Ing. Zdeněk MICHÁLEK

jednatel, HM Partners, s.r.o.

13.

RNDr. Radim MISIAČEK

jednatel, Raddit Consulting, s.r.o.

14.

Ing. Arch. Kamil MRVA

majitel, Kamil Mrva Architects, s.r.o.

15.

Mgr. Jan PAVELKA

ředitel VOŠ, SOŠ a SOÚ Kopřivnice

16.

Mgr. Martina PAVLOVÁ Ph.D.

jednatelka, Favea, spol. s.r.o.

17.

Mgr. Richard PEŠAT

vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín Centra pro
zdravotně postižené MSK (občanská poradna)

18.

Niclas Pfüller-von Wobeser

jednatel a generální ředitel, Brose CZ,
místopředseda Komise pro strategický rozvoj

19.

npor. Bc. Ivan PILÁT

vedoucí obvodního oddělení Kopřivnice, Policie ČR

20.

Ing. Adriana BARTOŇ POLARCZYK

ředitelka, Kulturní dům Kopřivnice, p.o.

21.

Mgr. Jiří RAMÍK

farář, Římskokatolická farnost Kopřivnice

s.r.o.,
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22.

Pavel ROŠKO

Veolia Transport Morava, a.s., oblast Nový Jičín

23.

Oldřich RYS

živnostník, Knihkupectví Pohoda

24.

Mgr. Dagmar RYSOVÁ

místostarostka města Kopřivnice

25.

Ing. Radek STROUHAL

místopředseda představenstva TATRA TRUCK a.s.

26.

Ing. Jaroslav ŠULA

místostarosta města Kopřivnice

27.

Ing. Vladislav TESAŘ

ředitel, Komterm Morava, s.r.o.
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